
 

 

 

 

Soustředění reprezentačního družstva 3D FITA v Rakousku 
 
 

Reprezentace 3D FITA uspořádala třídenní soustředění na vlastní náklady v rakouském 
Kirchschlag bein Linz.  

 
Soustředění se účastnili: 

Kocourek Richard Barebow Men 

Hanuš Tomáš Longbow Men 

Holub Jaroslav Compound Men 

Jelínek Josef Longbow Men 

Kolínko Ladislav Instinctive Men 

Macková Martina Barebow Women 

Majerová Věra Barebow Women 

Mikeš Petr Longbow Men 

Mikešová Iveta Instinctive Women 

Mrlík Jiří Compound Men 

Toman Pavel Instinctive Men 

Toman Karel Instinctive Men 

 
Ze soustředění se omluvili:  

Hladil  Milan Barebow Men 

Zimmer  Luděk Barebow Men 

 
 
Pátek 1.7.2011 
Střelci přijeli do centra v deset hodin, na nikoho se nečekalo a po roztrénování na 
místním rozstřelišti se okamžitě vydali na 3D okruh (28 terčů). Počasí přálo, střílelo se na 
3 šípy, což je dobrý trénink. Ubytování proběhlo po obědě a myslím, že si nikdo nemohl 
stěžovat. Po ubytování následovalo 20 zvířat na malém okruhu. Bylo jen na samotných 
střelcích, zda půjdou od červeného či modrého kolíku. Skupina nadšenců si dala ještě 
jeden večerní okruh na 28 zvířat. 
Večer se diskutovalo o Pravidlech 3D FITA a průběhu mistrovských závodů. 
 
Sobota 2.7.2011  
Probuzení bylo do podzimního počasí a husté mlhy. Po snídani trénink na střelnici, 
zdokonalování techniky střelby. Okruh 3D 20 zvířat probíhal za aprílového počasí, kde se 
střídalo slunce s deštěm, mlhou, větrem a kroupami v poměrně pravidelném sledu.  
Odpoledne byli lukostřelci rozděleni do družstev – compound, barebow/instinctive,  
longbow, kde byl hlavně kladen důraz na časový limit. Dvě nadšené skupiny opět 
nastoupily na večerní okruh 20 zvířat.   
Večerní diskuze Pravidla 3D FITA, pravidla oblékání, směrnice o reprezentaci. 
 
Neděle 3.7.2011  
Pršelo od rána, takže dopolední trénink probíhal v hale. Po 10 hodině se lukostřelci vydali 
na závěrečný okruh a dokázali hlavně sobě, že i za nepříznivých podmínek počasí jsou 
schopni podat velmi dobré výkony. 



 

 

 

 

 
 
Závěr 
Soustředění bylo hlavně zaměřeno na bližší seznámení účastníků MS 3D v Donnersbachu 
a upevnění teamového ducha. A to víkend v Breitensteinu splnil.  
 
 
 
České Budějovice6.7.2011   Iveta Mikešová 
 
 
 


